Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 20 d'abril de 2021
Part d’Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
4. –

(M1923/2103) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a: Establir convenis de col·laboració amb les administracions on governa o hi té
representació, com la Diputació de Barcelona, administracions estatals com la
Tresoreria de la Seguretat Social, i la MIA, per tal d’eradicar la borsa d’emergència
d’habitatges a la ciutat de Barcelona, mobilitzant habitatges d'aquests grans tenidors
públics i institucionals cap a la borsa de lloguer social i assequible de la ciutat.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. –

(M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern
municipal publiqui, abans de l’inici del curs 2021-2022,de la llista de parcs infantils de
la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la pàgina de l’Institut de persones amb
discapacitat, tot especificant el nivell d’accessibilitat, per tal que les famílies puguin
consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants, fins el moment en que tots
els parcs de la nostra ciutat siguin accessibles i inclusius. - Priorització i calendari dels
espais de joc de cada districte que seran 100% accessibles i inclusius, d’acord la
disponibilitat pressupostaria, tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel que fa
a les estructures de joc com per l’accés. - Elaboració i aprovació d’un protocol per
garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la
nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en el
cas de que una família sol·liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs infantils
propera al seu domicili, l’Ajuntament instal.li aquest element d’acord a la disponibilitat
pressupostaria, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb discapacitat de la
nostra ciutat.- Presentar en el termini de dos mesos un estudi tècnic per avaluar si és
possible implementar una zona de jocs d’aigua totalment accessible i inclusiva a la zona
del FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada, compatible amb els usos del FÒRUM.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
6. –

(M1923/2098) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
Municipal a que, dins dels programes realitzats en el Pla de Salut Mental de la ciutat de
Barcelona, s’incorpori: - Creació d'una campanya de conscienciació, sensibilització,
informació, formació i promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials
en relació a la salut mental, involucrant i formant a les entitats relacionades amb
aquesta. - Creació de punts d’atenció psicològica en els diferents districtes de la ciutat
per tal d’acollir a les persones que s’han vist afectades emocionalment durant la
pandèmia. En aquesta atenció el professional podrà derivar si s’escau al servei que
sigui necessari. - Elaboració d'una campanya específica de prevenció del suïcidi que
inclogui l'estudi i implantació d'un programa per a sensibilitzar sobre la prevenció del
suïcidi, el seu entorn, i desenvolupar activitats i continguts encaminades a la seva
prevenció. En aquest context, la creació d'un programa específic de sensibilitat en
edats primeres, per a evitar el suïcidi dels més joves. - Ampliar els serveis dels Grups
emocionals i d’acompanyament del dol, que actualment es fan als districtes de Nou
Barris, Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí, a la resta de districtes de la ciutat de
Barcelona per a garantir aquest accés al conjunt de la ciutadania.
Del Grup Municipal Partit Popular:

7. –

(M1923/2128) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a iniciar les gestions oportunes amb el Govern espanyol així com els tràmits
necessaris per tal què la destinació de l’edifici del Banc d’Espanya de pça. Catalunya
sigui un equipament cultural.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

8. –

(M1923/2095) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a que el projecte Alimenta esdevingui un projecte de ciutat amb visió metropolitana i
que s’inclogui al proper pressupost municipal 2022 per tal que es pugui desplegar a la
ciutat i a l’àrea metropolitana.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

9. –

(M1923/2101) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Mostrar el seu
suport i demanar l’alliberament immediat i incondicional del defensor dels drets
humans maia q’eqchi’, Bernardo Caal Xol. - Promoure la coherència de les polítiques en
la compra pública socialment responsable per no contractar empreses que vulnerin
drets humans i donar suport a la creació del Centre català d’empreses i drets humans. -
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Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern central que s’adrecin a les autoritats
de Guatemala per tal de: 1. Demanar a la Fiscal General de Guatemala que adopti les
mesures necessàries per assegurar la llibertat de Bernardo Caal i que investigui als
fiscals que van dirigir el cas que va portar al seu injust arrest. 2. Adoptar mesures
urgents i efectives que protegeixin els defensors de drets humans enfront dels atacs i
amenaces als quals s'enfronten per defensar els drets de les persones i al medi
ambient. 3. Complir amb el requeriment de realitzar una consulta lliure, prèvia i
informada, tal com estableix el Conveni 169 de l’OIT, a tots els pobles i comunitats
indígenes afectades, directa o indirectament, per la construcció de projectes
empresarials que afectin el seu entorn, així com el respecte dels seus sistemes propis i
el resultat d’aquesta.
Declaracions Institucionals
1. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Refermar el
compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb els drets de les persones LGTBI, i
condemnar tota forma de violència i discriminació per raó de sexe, orientació sexual,
identitat o expressió de gènere. SEGON.- Instar l'Ajuntament de Barcelona a adherir-se
a la Resolució del Parlament Europeu per la qual es “declara la Unió Europea com a
zona de llibertat per a les persones LGTBIQ”. TERCER.- Refermar aquest compromís i
adhesió, tot declarant Barcelona com a “municipi de llibertat LGTBIQ”. QUART.Reiterar la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la protecció dels
drets de les persones LGBTIQ i l’establiment de totes les mesures i polítiques
necessàries per a la garantia d’igualtat i diversitat. CINQUÈ.- Traslladar aquests acords
a la Comissió Europea, al Comitè de les Regions, als grups polítics representats al
Parlament Europeu, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, (a les entitats
LGTBI del municipi) i a les entitats representades al Consell Nacional LGTBI.
EL SECRETARI GENERAL
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